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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9:00 – 17:00; Wtorek – Piątek: 7:00 – 15:00 

 
 

 
NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
 
 

Osobie, zobowiązanej na podstawie odrębnych przepisów prawa do posiadania 
numeru PESEL, numer ten nadaje się na jej wniosek. Urząd Miejski w Mosinie jest 
właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są 
zameldowane na pobyt stały lub czasowy w gminie Mosina lub w przypadku braku 
miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie gminy Mosina. W 
razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla 
dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Wymagane dokumenty:  
- Wniosek o nadanie numeru PESEL 

- dokument potwierdzający tożsamość 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców). 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej  
pl. 20 Października 1,  
I piętro, pok. 117, tel. 61 8109-565 

 
  
Opłaty: Nadanie numeru PESEL nie podlega opłacie, 
 pełnomocnictwo – 17,00 zł 

Z opłaty skarbowej są zwolnione pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002. 
 
 
Termin i sposób załatwienia: Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych 
wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieusunięcie braków 
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  
(Dz. U. z 2018r., poz. 1382 z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w 
sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015r., poz. 1984) 
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Tryb odwoławczy: Brak  
 
 

Inne informacje: Organ, który wystąpił o nadanie (lub zmianę) numeru PESEL, powiadamia o jego 
nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer 
PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę 
sprawującą nad nią faktycznie opiekę - niezwłocznie po otrzymaniu tego numeru. 

 
 
 


